LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
Ano Letivo 2020/2021
1º CEB (3ºano)
Material Escolar para as Diferentes Disciplinas


4 lápis de carvão HB



1 borracha de lápis



1 afia



1 esferográfica azul



1 esferográfica verde



1 régua 20 cm



1 caixa de lápis de cor (12)



1 caixa de lápis de cera (12)



1 caixa de canetas de feltro (12)



1 embalagem de plasticina



1 tesoura



2 tubo de cola líquida UHU



2 stick de cola UHU



1 caderno de papel de lustro



2 blocos de papel cavalinho



1 caderno pautado A5 para as histórias semanais – capa preta



1 capa de elásticos para os trabalhos de casa



1 dossier A4 para arquivar trabalhos (lombada grossa com 2 argolas)



1 capa de micas para arquivar fichas de estudo (100)



2 capas de micas (20) para religião e inglês



1 caderno para a disciplina de música



1 resma de folhas A4



1 esquadro



1 compasso



1 dicionário de língua portuguesa (Porto Editora – capa azul)



cadernos com símbolo keep a fornecer pelo colégio, formato A4 – pautado e
quadriculado. Estes cadernos devem ser adquiridos na secretaria (depois do
dia 7 de setembro);

Material Escolar para Educação Musical


Capa de micas (mínimo 20 micas)



Flauta de bisel da marca Hohner (estojo verde)

Material Escolar para Educação Física


T-shirt com o escudo do Colégio.



Calções azuis com o escudo do Colégio ou calças de fato de treino azul-escuro ou leggings
azuis escuras.



Sapatilhas e meias de desporto.



Sweatshirt ou casaco azul escuro com o escudo do Colégio (no Inverno).



Bolsa com elásticos e ganchos para prender o cabelo.

Notas:
- Não é permitido o uso de colares, pulseiras, relógios, anéis e brincos de grandes dimensões
por motivos de segurança e como forma de prevenção.
Cada aluna deve responsabilizar-se pelos seus pertences.

Nota: as alunas que já têm o material solicitado em bom estado não necessitam comprar. O
material deve vir para o Colégio devidamente identificado.

